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Beste familie, vrienden en bekenden,

De andere kant van de wereld
Wouter: “Deze nieuwsbrief schrijf ik terwijl ik aan de 
andere kant van de wereld zit. In Mareeba, Australië 
heeft MAF een grote onderhouds- en trainingsba-
sis voor MAF International. Hier krijg ik training in 
het onder de knie krijgen van MAF procedures en 
technieken. Vliegen kan ik wel, maar in de meeste 
gebieden waar MAF vliegt, landt en opstijgt, is 
‘standaard’ niet het woord wat bij de dagelijkse 
operatie past. We gaan in de training dan ook een 
paar stappen verder dan ‘standaard’. De training is 
intensief, maar ook erg leerzaam.”

Vlieg met me mee
Als ik het vliegtuig instap en naar het begin van de 
baan taxi is alles rustig. Een paar kleine wolkjes aan 
de lucht, maar over het algemeen strak blauw. Ik geef 
vol vermogen en terwijl het asfalt onder mij door-
schiet, roteer ik het vliegtuig en laat ik het klimmen. 
Ik kijk om mij heen en geniet van het mooie uitzicht. 
Ineens valt het motorgeluid weg en zo snel mogelijk 
duw ik de neus van het vliegtuig omlaag en zet een 
bocht in. Ik maak een steile bocht naar links en kijk 
op mijn snelheidsmeter om de juiste snelheid vast 
te houden. Als ik uitrol ligt de landingsbaan schuin 
links voor me. Zal ik het halen? Ik vertraag naar zo’n 
70 knopen om zo ver mogelijk te kunnen zweven. 

Het vliegtuig is zwaar vandaag en we zakken als een 
baksteen naar beneden. Vlak boven de grond geeft 
de instructeur het sein dat ik weer vermogen mag 
geven: Hij had onverwachts het gas dicht getrokken 
om deze procedure te oefenen. Ik geef vol gas en 
het vliegtuig begint weer te klimmen. De landings-
baan zouden we niet gehaald hebben, maar wel het 
gras vlak voor de baan. In een echte situatie had het 
waarschijnlijk goed afgelopen: operatie geslaagd!

Land van bestemming: Zuid Soedan
In oktober hebben we het officiële bericht ontvan-
gen dat we aangenomen zijn door MAF Internatio-
nal om in februari/maart 2017 naar Zuid-Soedan te 
gaan! In dit land ter grootte van Frankrijk waar meer 
dan 10% van de bevolking op de vlucht is, is veel 
hulp nodig. In 2011 heeft Zuid-Soedan zich onaf-
hankelijk verklaard van het noorden en is daarmee 
het jongste land ter wereld. Helaas is er een interne 
strijd tussen met name de twee grootste stammen 
uitgebroken. Hoewel de onrust er dus groot is, is 
hulp hard nodig. Zuid-Soedan kent weinig goede 
wegen en de wegen die er zijn, zijn meestal te 
gevaarlijk om te gebruiken vanwege de vele over-
vallen. MAF maakt met luchttransport een enorm 
verschil voor de vele hulporganisaties die in Zuid 
Soedan actief zijn. We zullen in Juba, de hoofd-
stad van het land, gaan wonen. Zuid-Soedan zal, 
vanwege alle onrust, geen gemakkelijk land zijn om 



in te leven. Toch zijn we dankbaar dat MAF Interna-
tional dit land heeft uitgekozen voor ons, met name 
omdat we dit land al langer op ons hart meedragen. 
Het feit dat MAF International ons geschikt vindt 
daar te gaan werken, voelt voor ons dan ook als een 
bevestiging.

Vanuit Nederland
Marlies: “Terwijl Wouter druk bezig is met zijn 
vliegtraining in Australië ter voorbereiding, ben ik 
momenteel vooral aan het afronden. Het brengt 
een dubbel gevoel met zich mee en ik merk dat 
ik loslaten lastig vind. Tegelijk maakt het me ook 
heel dankbaar; wat hebben we het toch goed hier. 
Daarom probeer ik deze laatste weken nog volop 
te genieten van het leven ‘hier en nu’; een gezellig 
uitje met vriendinnen, een ‘gewoon’ drukke werk-
week, sinterklaas vieren met de familie. En ondanks 
dat het loslaten moeilijk is, is de roeping er nog 

steeds en blijft het verlangen groeien om in Zuid-
Soedan iets te kunnen betekenen voor haar kwets-
bare inwoners.”

Een hartelijke groet, Wouter & Marlies

Dank en voorbede
•	 Dank	voor	de	bevestiging	van	het	land	van	uitzending;
•	 Dank	voor	de	goede	vliegtraining	in	Australie;
•	 Bidden	voor	Marlies	als	we	een	organisatie	zoeken	
waar	ze	bij	kan	gaan	werken;

•	 Bidden	voor	de	aankomende	maanden	waarin	afscheid	
nemen	centraal	staat	en	veel	moet	gebeuren	op	het	
gebied	van	inpakken	en	verhuizen	van	de	spullen	naar	
Juba.

Uitzenddienst
Op	zondag	22	januari	2017	om	10.00	uur	is	de	uitzend-
dienst	van	Wouter	en	Marlies	in	de	Grote	Kerk,	Markt	63	
te	Vlaardingen.	We	zouden	het	erg	fijn	vinden	als	u	
daarbij	aanwezig	wilt	zijn!	Wellicht	is	dit	de	laatste	kans	
om	nog	even	in	‘reallife’	Wouter	en	Marlies	te	ontmoe-
ten	voordat	ze	afreizen	naar	Zuid-Soedan.	Ook	als	u	niet	
gewend	bent	om	naar	een	kerk	te	gaan	is	deze	dienst	
toegankelijk.	Na	de	dienst	is	er	koffie	en	thee.	U	kunt	dan	
ook	nog	even	napraten	en	geven	we	informatie	over	de	
laatste	ontwikkelingen.	Als	u	van	wat	verder	komt	bieden	
wij	u	een	gezellige	lunch	aan.	
Laat	u	weten	of	u	meeluncht	(via	voorzitter@	
vliegmissie.nl)?	Dan	kunnen	we	op	u	rekenen!	

Acties
•	 Op	vrijdag	9	december	en	zaterdag	10	december	2016	
stonden	we	met	een	stand	op	de	kerstmarkt	in	Vlaar-
dingen.	We	hadden	twee	items:	het	aantal	vliegtuigjes		
in	de	mand	raden	voor	1	euro,	met	voor	de	winnaars	
een	rondvlucht	boven	Vlaardingen	en	een	unieke,	spe-
ciaal	voor	de	TFC	gemaakte,	legpuzzel	van	de	molen	
Aeolus	van	Vlaardingen.		In	de	voorverkoop	waren	

al	ca.	130	puzzels	besteld.	Een	deel	daarvan	is	afge-
haald	tijdens	de	kerstmarkt.	Zo’n	700	mensen	hebben	
geraden	naar	het	aantal	vliegtuigjes.	We	kunnen	
terugkijken	op	een	zeer	geslaagde	kerstmarkt:	
-	opbrengst	ruim	€	2.700;	
-	ca.	70	verkochte	puzzels;	
-	5	personen	hebben	een	rondvlucht	gewonnen;	
-	21	personen	die	op	de	hoogte	gehouden	willen		 	
			worden	van	het	werk	van	Wouter	&	Marlies.	

•	 MAF	Oppasservice	heeft	inmiddels	al	10x	opgepast	en	
daarmee	bijna	€100,-	opgehaald.	Steeds	meer	gezin-
nen	weten	de	dames	te	vinden!	Interesse?	Neem	dan	
contact	op	via	saskiavandersar98@gmail.com	(omge-
ving	Vlaardingen).	

Financiën
Onlangs	is	de	begroting	voor	het	verblijf	in	Zuid-Soedan	
opgemaakt.	Dankbaar	zijn	we	voor	de	meer	dan	100	sup-
porters	die	maandelijks	het	werk	van	Wouter	en	Marlies	
ondersteunen.	Hiermee	zijn	een	groot	deel	van	de	kosten	
gedekt,	maar	helaas	zijn	we	er	nog	niet.	Er	is	momenteel	
nog	een	gat	in	de	begroting	van	1000	euro	per	maand.	
Dit	gat	kan	gedicht	worden	door	bijvoorbeeld	10	dona-
teurs	van	50	euro	p/m	en	20	supporters	van	25	euro	p/m.	
Helpt	u	mee?	Lees	onderaan	deze	pagina	hoe	u	suppor-
ter	kunt	worden	van	Wouter	en	Marlies.	

Rekeningnummer steunfonds
NL12	ABNA	05	75	01	70	23	t.n.v.	MAF	Nederland
o.v.v.	Steunfonds	Nagel

Meer info
Peter	Wijnhorst,	voorzitter@vliegmissie.nl

Van de thuisfrontcommissie

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Nagel. De verzending van de 
nieuwsbrief wordt verzorgd door de thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wouter & Marlies als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via 

de website www.maf.nl  Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan 
MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Nagel gaat.


